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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 
ΘΕΜΑ :   Ορισµός εκπροσώπων στο ∆ιοκητικό Συµβούλιο του 
Συνδέσµου Προστασίας Ανάπλασης Πεντελικού (ΣΠΑΠ) 
 

Σχετ.:    α)  το το αρθ. 104 του ν.3852/2010. 

               β) η αριθ. 51/2010 εγκύκλιος ΥΠΕΣΑΗ∆. 

 
  
  
    Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν. 3852/2010 « ο 
σύνδεσµος στον οποίο συµµετέχουν δήµοι η κοινότητες που συνενώνονται 
σε νέο δήµο, καταργείται αυτοδικαίως απο την έναρξη λειτουργίας του 
νέου δήµου, αν η περιοχή αρµοδιότητας του δήµου αυτού ειναι η ίδια η 
µεγαλύτερη απο την εδαφική περιφέρεια του συνδέσµου την εκπλήρωση του 
σκοπού για τον οποίο είχε συσταθεί ο σύνδεσµος αναλαµβάνει και 
συνεχίζει ο νέος δήµος ο οποίος καθίσταται καθολικός διάδοχος σε όλη 
την κινητή και ακίνητη περιουσία και υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του συνδέσµου,συµπεριλαµβανοµένων και 
τυχόν συµβάσεων µίσθωσης έργου η ορισµένου χρόνου µέχρι την λήξη 
τους». 
 

Στο άρθρο 246 του ν.3463/2006 παρ. 6 αναφέρεται ότι ‘Για όλη τη 



διάρκεια της δηµοτικής ή κοινοτικής περιόδου, τα δηµοτικά ή κοινοτικά  

συµβούλια εκλέγουν ως αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συµβούλιο 

του Συνδέσµου µέλη τους ή τον δήµαρχο. Στην περίπτωση που ένα 

δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο  εκλέγει περισσότερους από δύο (2) 

εκπροσώπους, ένας (1) από αυτούς εκλέγεται από τη  µειοψηφία του 

δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Η εκλογή γίνεται µέσα σε έναν (1) 

µήνα  από την εγκατάσταση των δηµοτικών ή κοινοτικών αρχών’. 

 

 

Ύστερα από τα παραπάνω και λαµβάνωντας υπόψη τις διατάξεις 

του ν. 3463/2006 ∆.Κ.Κ. και τις διατάξεις του αρθρου 65 του 

ν.3852/2010 Πρόγραµµα Καλλικράτης «Αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου», παρακαλούµε όπως το ∆.Σ. αποφασίσει για  τον 

ορισµό(εκλογή) τριών (3) εκπροσώπων του δήµου µας στον Σύνδεσµο 

Προστασίας Ανάπλασης Πεντελικού, εκ των οποίων τα δύο(2) µέλη 

εκλέγονται από την πλειοψηφία και ένα(1) από την µειοψηφία. 

  

           Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡ. ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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